
Professor: João Freire Filho (ECO/UFRJ) 

I. Tema do curso: O Culto da Positividade: As Técnicas e a Ética da Procura da 
Felicidade no Brasil Contemporâneo. 

II. Descrição:  

Há exatos 50 anos, Edgar Morin já constatara: “a felicidade é o leitmotiv da 

cultura de massa” (Morin, [1962] 2011, p. 124). Seus referenciais analíticos eram, 

basicamente, a publicidade do conforto, os filmes de aventura, os romances 

hollywoodianos e as canções de amor. Novas formas de conceituar, dramatizar ou 

promover a existência feliz entraram em cena, desde que o pensador francês escreveu o 

seu ensaio pioneiro. No Brasil, verifica-se uma substancial renovação da filantropia 

televisiva: os assim chamados programas de transformação se distanciaram do 

costumeiro assistencialismo populista, prometendo atuar sobre um componente avaliado 

como indispensável para a adequação social e a qualidade de vida: a autoestima. Um 

interesse crescente pela programação mental da felicidade é discernível, ainda, em 

segmentos mais respeitados da mídia, como as revistas semanais de informação. Desde 

a virada do século, VEJA, ÉPOCA e ISTOÉ elegeram a assistência na conquista do bem-

estar subjetivo como foco de sucessivas matérias de capa, reunindo conclusões dos 

“mais recentes estudos” estrangeiros (notadamente, norte-americanos) das áreas da 

psicologia positiva e das neurociências. A análise dos achados científicos ressalta as 

crenças, as atitudes e os traços de personalidade prototípicos das pessoas 

manifestadamente felizes, consagrando determinados estilos de vida e padrões de 

sociabilidade. Não se trata, contudo, da simples incorporação de um núcleo temático: os 

semanários buscam ajustar o título e a estrutura dos relatos jornalísticos aos princípios e 

às estratégias de sedução dos manuais de desenvolvimento pessoal, configurando um 

jornalismo de autoajuda. 

Tal constelação de receituários e de representações massificadas permanece, 

todavia, relativamente ignorada pelos pesquisadores do campo da comunicação. A 

indiferença pelo tema é incompreensível, considerando-se a primazia da felicidade nos 

projetos de vida contemporâneos. O objetivo desse curso é, justamente, fomentar a 

reflexão acerca do papel da imprensa e da TV na assimilação, a partir dos anos 1980, de 

modelos estadunidenses de programação da vida feliz. Ao longo de quatro sessões, 

examinaremos o processo de legitimação da literatura de autoajuda, a celebração dos 

poderes da autoestima e a difusão dos preceitos das “novas ciências da felicidade”, 



correlacionando a popularização desses paradigmas de promoção estratégica da 

felicidade com o desenvolvimento de uma “revolução individualista” (Gilberto Velho) 

na sociedade brasileira.  

A proposta não é promover um esforço concentrado para desvelar, enfim, a 

verdadeira felicidade, presumivelmente ofuscada por prescrições e relatos difundidos na 

arena midiática. Pretende-se, em vez disso, discutir os impactos subjetivos e sociais do 

atual culto da positividade, praticado em diversas formações discursivas e esferas da 

vida cotidiana. 

 

Aula 1(Dia 07/05 – segunda-feira – das ??h às ??h):  

I. Conteúdo temático: Visão geral do curso. A relevância atual da temática da 
felicidade como atrativo de diferentes artefatos midiáticos e como objeto de 
investigação de distintas áreas do conhecimento. A programação da felicidade no “país 
da alegria”. 

II. Bibliografia: 
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Aula 2(Dia 08/05 – terça-feira – das ??h às ??h):  

I. Conteúdo temático: A “revolução individualista” na sociedade brasileira. A ética e a 
mística da autenticidade. 

 
 
 



II. Bibliografia: 
 
FREIRE FILHO, João. Existir aos olhos dos outros: reality shows, as “aventuras 
autênticas” de indivíduos em busca de reconhecimento. In: FREIRE FILHO, João & 
BORGES, Gabriela (orgs.). Estudos de televisão: diálogos Brasil-Portugal. Porto 
Alegre: Sulina, 2011, p. 115-148. 
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19-66. 
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PHYSIS - Revista de Saúde Coletiva, vol. 1, n. 2, p. 59-75, 1991. 
 
VELHO, Gilberto. Felicidade à brasileira. In: Mudança, crise e violência: política e 
cultura no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 189-
197. 
 
________. Introdução e Capítulo 1. In: Nobres & anjos: um estudo de tóxicos e 
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III. Material de apoio: 
 

Vídeo da campanha “Bem-vindo ao Clube”, da Nextel, protagonizada pelo ator Fábio 
Assunção, em 2010. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=f0d3tmyiSyc.  
  

Aula 3 (Dia 09/05 – quarta-feira – das ??h às ??h):  

I. Conteúdo temático: A crença na importância da autoestima como sustentáculo dos 
projetos de felicidade individual. Afirmações do poder da autoestima no âmbito de 
programas de entretenimento televisivo e do jornalismo de autoajuda. 

 
II. Bibliografia: 
 
FREIRE FILHO, João. O poder em si mesmo: jornalismo de autoajuda e a construção 
da autoestima. Famecos, vol. 18, nº 3, 2011, p. 717-745. 
 
_______. Renovações da filantropia televisiva: do assistencialismo populista à terapia 
do estilo. In: FREIRE FILHO, João (org.). A TV em transição: tendências de 
programação no Brasil e no mundo. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 53-88. 
 

III. Material de apoio: 
 
Liga das Mulheres (TV Globo). Quadro exibido dentro do Fantástico. Programa de 
estreia. 28/06/2009. 



 
Aula 4 (Dia 10/05 – quinta-feira – das ??h às ??h):  

I. Conteúdo temático: O processo de legitimação midiática dos preceitos e das técnicas 
das “novas ciências da felicidade”. Impactos subjetivos e sociais do culto da 
positividade. 
 
II. Bibliografia: 
 
BEZERRA JR., Benilton. Da contracultura à sociedade neuroquímica: psiquiatria e 
sociedade na virada do século. In: ALMEIDA, Maria Isabel Mendes de & NAVES, 
Santuza Cambraia (orgs.). “Por que não?”: rupturas e continuidades da contracultura. 
Rio de Janeiro: 7 letras, 2007, p. 129-154. 
 
BINKLEY, Sam. A felicidade e o programa de governamentalidade neoliberal. In: 
FREIRE FILHO, João (org.). Ser feliz hoje: reflexões sobre o imperativo da felicidade. 
Rio de Janeiro: FGV, 2010, p. 83-104. 
 
FREIRE FILHO, João. A felicidade na era de sua reprodutibilidade científica: 
construindo “pessoas cronicamente felizes”. In: FREIRE FILHO, João (org.). Ser feliz 
hoje: reflexões sobre o imperativo da felicidade. Rio de Janeiro: FGV, 2010b, p. 49-82.  
 

III. Material de apoio: 

 
Globo Repórter. “Felicidade”. 28/10/2005.  
 
Galileu. “Os novos caminhos da ciência da felicidade”. Abril 2005. P. 40-47. 
 
Superinteressante. “A busca da felicidade”. Abril 2005. P. 44-52.  
 


